
ATA DA NONAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL

DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE PIRACICABA, SP, Gestão 2018-2022. Aos dezesseis dias

do mês de maio de dois mil e vinte e dois, à distância, teve início a  Nonagésima Sexta Reunião

Ordinária do CAE, sob a coordenação da Presidente, Alessandra Aparecida Zilio Cozzo de Siqueira.

Compareceram à reunião os membros: Ana Lúcia Maria Gastão (representante dos trabalhadores da

rede municipal), Antônio Francisco Correa (sociedade civil, Apeoesp), Renata Perazoli

(representante pais de alunos da rede municipal).

Justificou ausência: Érica Speglich (sociedade civil – Fenacelbra).

Compareceram também: Alessandra Nunes, Irinéia da Silva Kimura e Paula Prestupa Boldorini e

Bruno Cesar Roza (Secretário de Educação de Piracicaba).

Parte 1 -  A Presidente Alessandra apresenta o objetivo da reunião, de eleição do representante

suplente do segmento de pais de alunos da matriculados na rede de ensino Municipal. Para isso,

recorda as atribuições e funcionamento do CAE. Destaca também que, com apoio da Secretaria de

Educação nas duas últimas semanas, a carta convite para a presente eleição foi enviada a todas as

Escolas Municipais. Doze pessoas se cadastradas com interesse em participar do processo eleitoral e

duas pessoas de fato compareceram à presente reunião (sendo elas: Irinéia da Silva Kimura e Paula

Prestupa Boldorini).

Após discussão e concordância de todos, a representante suplente escolhida foi a Sra.  Irinéia da

Silva Kimura, da Escola Municipal Bernadete de Fátima Oliveira.

A presente ata e os dados da nova representante serão repassados à Secretaria Municipal de

Educação para a publicação do decreto de posse e, posteriormente, ao Fundo Nacional de

Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Após a regularização do cadastro de todos os representantes ainda faltantes no sistema CAE Virtual

do FNDE, o CAE Piracicaba procederá a elaboração e envio do parecer conclusivo sobre a

execução da merenda no município de Piracicaba em 2021.



Esta ata foi elaborada pela presidente será apreciada e assinada pelos membros presentes na reunião

em que a mesma for aprovada. 

Piracicaba, 16 de maio de 2022.

Assinatura dos membros presentes na reunião de aprovação:


